
 

 

 

 

 

 

 

Actievoorwaarden: “De Gratis BBQ- lenteactie” 

Gratis Boretti BBQ bij aankoop van je nieuwe ramen en deuren 

 

 

Deze actievoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Gratis 

Boretti BBQ bij aankoop van je nieuwe ramen en deuren”  (hierna: “Actie”), die wordt 

georganiseerd door Group-a N.V, gevestigd in 3500 Hasselt, Luikersteenweg 254, met 

ondernemingsnummer  0417.514.724 (hierna: “KwadrO”). 

 

 

Algemeen  

De Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon met domicilie in België die minstens 18 

jaar oud is en uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte 

producten verwerft of gebruikt (hierna: “Klant”). 

 

De algemene verkoopsvoorwaarden van KwadrO zijn eveneens van toepassing op de 

huidige Voorwaarden. 

 

De Actie geldt slechts voor aankopen van ramen en/of deuren gesloten in de periode 

lopende vanaf 06.05.2019 tot en met 05.06.2019 

 

De Actie kan enkel worden toegekend indien de Klant overgaat tot een definitieve en 

rechtsgeldige aankoop van ramen en/of deuren bij KwadrO. 

 

 

Voorwaarden  

De Actie houdt in dat de Klant een Boretti BBQ type FRATELLO ontvangt ter waarde van 

€319  (incl. BTW), bij een bestelling van KwadrO ramen en/of deuren vanaf €1000 tot en met 

€7000 (incl. BTW) of een Boretti BBQ type FORZA ontvangt ter waarde van €749 (incl. 

BTW), bij een bestelling van KwadrO ramen en/of deuren vanaf méér dan €7000, conform 

het bepaalde in deze Voorwaarden.  

 

Om van de Actie te kunnen genieten dient de Klant een bestelling te plaatsen tussen 6 mei 

2019 en 5 juni 2016; de Actie geldt zolang de voorraad strekt. De Klant wordt uitgenodigd om 

hieromtrent te informeren bij KwadrO voordat hij een bestelling plaatst. 

 

Deze Voorwaarden zijn enkel geldig voor aankopen gedaan naar aanleiding van een offerte 

gegeven door KwadrO met uitsluiting van alle andere handelszaken en filialen van het merk 

KwadrO. De Voorwaarden zijn niet cumuleerbaar met andere acties, kortingen, premies en 



 

 

 

 

voorwaarden. Uitgezonderd de wedstrijd die dezelfde periode loopt, waarbij een etentje met 

Peppe kan gewonnen worden. 

 

De actie is strikt persoonlijk en kan niet aan andere personen worden overgedragen, noch in 

geld of andere deviezen omgewisseld worden. 

 

 

Rechten KwadrO 

KwadrO behoudt zich het recht voor om iedere Klant uit te sluiten indien deze op enige wijze 

in strijd handelt met deze Voorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden of met de 

belangen van KwadrO. 

Over de prijs van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

 

Aanvaarding 

Door een offerte aan te vragen, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van het 

Actiereglement en aanvaardt de Klant het Actiereglement in haar bepalingen en zonder enig 

voorbehoud. 

Deze Voorwaarden zijn raadpleegbaar in de showroom van KwadrO.  

 

 

Aansprakelijkheid 

De Boretti BBQ kan niet worden teruggenomen of omgeruild, noch worden ingeruild tegen 

geld of deviezen, en kunnen evenmin worden overgedragen aan een andere persoon. De 

standaard waarborg van Boretti  is van toepassing op de bekomen BBQ FRATELLO en BBQ 

FORSA. 

 

KwadrO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt 

door foutief gebruik van de Boretti BBQ FRATELLO en BBQ FORSA.. 

. 

 

 

Privacy 

Bij deelname aan de Actie deelt de Klant aan KwadrO volgende persoonsgegevens mee: 

voornaam, naam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer en e-mailadres.  

 

KwadrO is de verantwoordelijke voor de verwerking en verwerkt deze persoonsgegevens 
overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacy reglementering, waaronder de 
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’  of de ‘GDPR’). 



 

 

 

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de vlotte afwikkeling van 

de Actie en de aankoop door de Klant, meer bepaald om de Klant te kunnen contacteren, 

een offerte te kunnen overmaken en een koopovereenkomst met de Klant af te sluiten. 

 

De Klant beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van 

zijn/haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan Group a 

N.V., Luikersteenweg 254, 3500 Hasselt. De Klant begrijpt dat een verzoek tot verwijdering 

van diens persoonsgegevens ertoe leidt dat hij niet meer van de Actie kan genieten. 

 

 

 

 

Varia  

KwadrO behoudt zich het recht voor om iedere Klant uit te sluiten van de KwadrO Actie 

indien deze op enige wijze in strijd handelt met het Actiereglement, de algemene 

verkoopsvoorwaarden van KwadrO of de belangen van KwadrO. 

 

De KwadrO Actie is enkel geldig voor aankopen gedaan naar aanleiding van een offerte 

gegeven door KwadrO, met uitsluiting van alle andere handelszaken en filialen van het merk 

“KwadrO”. 

 

De offertes en de eventuele KwadrO Actie dewelke worden verleend zijn strikt persoonlijk en 

zijn niet overdraagbaar en worden beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden van 

KwadrO. 

KwadrO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Actiereglement. 

 

Indien één of meer bepalingen van het Actiereglement nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar 

zijn, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige niet in het gedrang brengen 

maar zal KwadrO een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert. 

 

Op alle geschillen aangaande het Actiereglement is het Belgisch recht van toepassing. Er 

wordt geoordeeld door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg. 

 

Indien de Klant vragen heeft aangaande het Actiereglement kan hij zich steeds richten tot 

KwadrO via de contactgegevens ter beschikking gesteld op de website van KwadrO. 


